
 

AMBIENTE / 01 Gabinete do Munícipe 

 

Ex. mo Senhor Presidente da                                        

Câmara Municipal de Felgueiras 

Praça da República 

4610-116 Felgueiras 
E-mail - geral@cm-felgueiras.pt 
Telefone - 255318000                                                                                                                                                                                                   

LIGAÇÃO ÀS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA / ÁGUAS RESIDUAIS / ÁGUAS PLUVIAIS – REQUISIÇÃO DE CONTADOR 
 

 

(*) Nestes casos (ramal de água - mais de 12 prestações até 24) e ou (ramal de águas residuais - mais de 24 prestações até 48) devem ser apresentados os documentos que 

comprovem que o rendimento bruto per capita do agregado familiar é inferior a metade da retribuição mínima mensal garantida. 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / REPRESENTANTE 

NOME / DENOMINAÇÃO  NIF/NIPC  

IDENTIFICAÇÃO CIVIL  VALIDADE  CERTIDÃO PERMANENTE          -           - CAE  

DOMICÍLIO / SEDE   N.º  

CÓDIGO POSTAL           -                FREGUESIA  

ENDEREÇO ELETRÓNICO   TELEFONE                   FAX  

 REPRESENTANTE   NIF     

IDENTIFICAÇÃO CIVIL  VALIDADE  TELEFONE   E-MAIL  

DOMICÍLIO  CP           -                

SÓCIO-GERENTE  MANDATÁRIO  OUTRO:  PROCURAÇÃO ONLINE -             - 
 

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

DOMICÍLIO ESCOLHIDO  CP          -                

OUTROS MEIOS DE 
NOTIFICAÇÃO 
Pessoas singulares 

No âmbito deste procedimento consinto que qualquer comunicação ou notificação seja efetuada por correio eletrónico  por fax   

por telefone  (A notificação por telefone está sujeita a confirmação por carta registada no dia útil mediato.) 

 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

 

          Em conformidade com o estabelecido no Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e no Regulamento da Drenagem Pública e Predial 

de Águas Residuais, deste Município, vem requerer a V.ª Ex.ª, na sua qualidade de   Proprietário     Arrendatário     Usufrutuário 

        do prédio/fração  sito em  

   Freguesia de   deste concelho, o seguinte: 

   Execução de ramal de ligação à rede pública de abastecimento de água.  Execução de ramal para marco ou boca-de-incêndio. 

  Solicita o pagamento do custo do ramal em  (até 12 ou até 24 
(*)

)
 
prestações mensais. 

  Execução de ramal de ligação à rede pública de águas  residuais   pluviais. 

  Solicita o pagamento do custo do ramal em  (até 24 ou até 48 
(*)

) prestações mensais. 

  Celebração de contrato e colocação de contador de água, para uso de tipo: 

  Doméstico  Comercial   Industrial   Ultraconcelhio   

     Tratando-se de instalação cujo contrato foi denunciado nesta data e mantendo-se o mesmo contador, assumo, desde já, o pagamento da fatu- 

             ração referente ao consumo que se verificar a partir da leitura indicada pelo anterior titular. 

   É utente do serviço de RSU - n.º    Não é utente do serviço de RSU 

      Área da unidade comercial / industrial  m2, conforme consta do alvará de utilização. CAE   

  Ponto de referência do local da instalação:  

Licenciamento do edifício ou fração: 

Ramais 
Alvará de Licença ou C.P. de obras n.º  /  válido até  Exigível Licença ou C.P. de obras (com ou sem prazo 

em curso) ou, não havendo licença de obras, 
declaração da Junta de Freguesia ou certidão 
municipal, comprovativa da sua não exigibilidade.  

Alvará de utilização n.º  /   

 Construção anterior à vigência do RGEU (1951 sede do concelho) ou do RMEU (1966 todo o concelho)    

Contratos 

Alvará de Licença ou CP de obras n.º  /  válido até  Obras licenciadas no âmbito do DL 555/99: 

Exigível o alvará de utilização (ligação definitiva) ou 
Licença ou C.P. de obras válida (ligação provisória). Alvará de utilização n.º  /   

O prédio ou fração está inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º                     Caderneta predial ou outro comprovativo. 

 
Anexa os documentos assinalados:   

 Registo Predial     Escritura      Contrato de arrendamento     Declaração da Junta de Freguesia    Alvará de Licença / CP de obras   

 
 Alvará de utilização  Outros:  

Pede deferimento. 

Felgueiras,______/____/______ 

O requerente, 

___________________________________________________________________________ 

 Conferi a identidade do requerente / representante pela exibição do C.C. / B.I. O G.M., 

 Confirmei a entrega dos documentos indicados pelo requerente. 

 Verifiquei e informei o interessado de deficiências na instrução do pedido; todavia, o interessado insistiu na sua entrega. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 REGISTO DE ENTRADA  DESPACHO 

 

Requisição n.º  
Felgueiras,  
 
 
 
 
 
 
 
O G.M., ___________________________________________________ 
 
 

□ Face às informações prestadas defiro o presente pedido. Proceda-se à 

correspondente ligação após a celebração do contrato. 

 □ Face às informações prestadas indefiro o presente pedido. 

        Felgueiras, ______/_______/________   
                                                                                                                           

__________________________________ 
 

                               ________ 
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